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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان                         

  فامنیندفتر مطالعات همگروهی                                     

  مرکز تحقیقات بروسلوز          

 طرح تحقیقاتی  Bپرسشنامه                               

رات بالینی و عوارض بیماري بروسلوز طی دو سال در  افراد شرکت کننده در مطالعه بررسی میزان بروز، عود، تظاه

  همگروهی بروسلوز فامنین

  

 ...........................    کد پرسشنامه:.....................نام و نام خانوادگی:  

  

  کد ملی

  

  کد نمونه خون             13تاریخ تولد:  ...../......../........              ......... سن: زن        جنس:     مرد

  

  ..  آدرس محل سکونت: .............................................................................................................

  

  ......... شماره تماس: ........................

                      

  پزشک: ءنام و نام خانوادگی پزشک:    ...........................                                   مهر  و امضا

  
 بالینی این قسمت تکمیل شودتظاھرات در افراد با 

زي در این قسمت چی  سواالت مرتبط با عالئم بالینی (توسط پزشک تکمیل می شود)

  ننویسید

    ) خیر    2) بلی1  درد عمومی بدن  1

    ) خیر    2) بلی1  تعریق  2

    ) خیر    2) بلی1  اشتهاییبی  3

    ) خیر    2) بلی1  سردرد  4

    ) خیر    2) بلی1  درد کمر  5

    ) خیر    2) بلی1  کاهش وزن  6

    ) خیر    2) بلی1  درد مفاصل  7

    ) خیر    2) بلی1  تب ولرز  8

  سایر عالئم  9

  

..........   

  

            

                    

- C1  

-C2  

-C3  
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 سواالت مرتبط با نشانه هاي بالینی(توسط پزشک تکمیل می شود)

  

در این قسمت چیزي 

 ننویسید

را  11مثبت است سوال   1(اگر کد  تب  10

  پاسخ دهید)

    ) خیر 2) بلی1

  Co ....................    درجه حرارت دهانی  11

    ) خیر 2) بلی1  آرتریت  12

    ) خیر 2) بلی1  اسپلنومگالی  13

    ) خیر 2) بلی1  تندرس مهره ها  14

    ) خیر 2) بلی1  ارکیت  15

    ) خیر 2) بلی1  راش  16

    ) خیر 2) بلی1  لنفادنوپاتی  17

    ) خیر 2) بلی1  هپاتومگالی  18

    .………………………………  هاسایر نشانه  19

هفته، ، ماه  .ماه و ...هفته و  ...روز...  مدت زمان شروع عالئم  20

  روز

  

  سواالت مرتبط با عالئم آزمایشگاهی

  

  جواب آزمایشات:

 
 
 
 
 
 
 
 

  فامنین: ) در مطالعه همگروهی بروسلوز 80/1در افراد شرکت کننده با سرولوژي رایت (بیشتر یا مساوي 

  عارضه: ...............  عود وعارضه عود

  سه بار و بیشتر  دو بار تعداد دفعات ابتال : یکبار 

  ) در مطالعه همگروهی بروسلوز فامنین: 80/1در افراد شرکت کننده با سرولوژي رایت (کمتر از 

  عارضه: ...............  عود وعارضه عود

  سه بار و بیشتر  دو بار تعداد دفعات ابتال : یکبار 

  در افراد شرکت کننده  با سرولوژي منفی در مطالعه همگروهی بروسلوز فامنین: 

  ندارد   سروکانورشن: دارد 

  

 

  

...................... Wright  

.............................. 2ME  
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  ندارد                            دارد ابتال به بیماري بروسلوز: 

  13درمان: ...../....../..... شروع تاریخ

  نوع درمان: 

  استرپتومایسین - داکسی سیکلین 

  ریفامپین -داکسی سیکلین

  ریفامپین - کوتریموکسازول

  سایر روش هاي درمانی : ..................................................

   

  عوارض داروئی: .........................................................

  

  فته  مدت درمان: .................ه

  بهبودي نسبی               پاسخ به درمان: بهبودي کامل

  

  پیگیري بیماري با عالئم بالینی تا شش ماه بعد از پایان درمان:

  

  چه مدت بعد از پایان درمان اولیه: ..............     ندارد  عود: دارد
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  فرم رضایت نامه

بررسی «بدینوسیله موافقت می کنم که به عنوان یک فرد مورد مطالعه در پژوهش       ---------------- ------------اینجانب   

میزان بروز، عود، تظاهرات بالینی و عوارض بیماري بروسلوز طی دو سال در  افراد شرکت کننده در مطالعه همگروهی 

حقیقات وفنآوري دانشگاه علوم پزشکی همدان شرکت کنم . این به سرپرستی  مرکز تحقیقات بروسلوز، معاونت ت»  بروسلوز فامنین

تحقیق توسط همکاران طرح در مرکز تحقیقات بروسلوز انجام می گیرد و به اینجانب توضیح داده شده است که انجام آزمایشات 

ت و در یک مصاحبه حضوري سرولوژي بروسلوز براي تعیین عفونت و یا بیماري بروسلوز می باشد و مورد مطالعه قرار خواهید گرف

سواالتی را از من خواهند کرد و معاینات الزم انجام خواهد شد و نمونه خون جهت آزمایشات سرولوژي بروسلوز گرفته خواهد شد. 

 در بعضی شرایط اضطراري این گونه بررسی ممکن است با قرار قبلی در منزل من انجام شود.  "احتماال

فایده فوري را نداشته باشد، ولی جهت تشخیص ابتال به بروسلوز  مورد پژوهش و فوایـد احتمـالی آن   این تحقیق براي من ممکن است 

  در سایر بیماران بروسلوز مؤثر خواهد بود . 

کلیه اطالعاتی که از من گرفته می شود و نیز نام من ، محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج تحقیقات بصـورت جـواب کلـی گـروه مطالعـه      

  ی گردد و نتایج فردي بدون ذکر نام عرضه خواهد شد.  منتشر م

پژوهشگر کلیه سؤاالت را پاسخ داده  و به من تفهیم شده است که هر لحظه کـه مایـل باشـم مـی تـوانم از ادامـه شـرکت در پـژوهش         

د را با انجام این تحقیق خودداري کنم و این خودداري در تشخیص و درمان بیماریهاي من  اثر منفی نخواهد داشت. لذا من موافقت خو

اعالم می کنم ، با ذکر این مطلب که این موافقت  مانع از اقدامات قانونی در مقابل دانشـگاه ، بیمارسـتان ، پژوهشـگر ، و کارمنـدان در     

  صورتی که عمل خالف یا روش غیر انسانی انجام شود ، نخواهد بود .

  

  

  امضاء                                      تاریخ :                                                                      

  

  

  

  : نشانی و تلفن فرد مورد مطالعه  

  

  نام و نشانی و تلفن فردي که در موارد اضطراري باید مطلع شود:

  




